
 

 

  

 Notitie 
Referentienummer Datum Kenmerk 
 22 februari 2021  
 
Betreft 
Initiatieven conform eis 3D1 van de CO2-prestatieladder 
 

Sweco neemt deel aan verschillende initiatieven die overeenkomen met de criteria van eis 3.D.1. 
van de CO2-prestatieladder. Hieronder een overzicht van enkele van deze initiatieven. 
 
CB’23 circulair bouwen 
Sweco is aangesloten bij CB’23. Meten van circulariteit is een van de twee actieteams die een 
vervolg heeft gekregen na het opleveren van een leidraad. De focus ligt op behoud van waarde, 
hoogwaardig hergebruik, schaarste en beschikbaarheid van grondstoffen. Ook neemt Sweco 
deel aan het actieteam circulair inkopen. 
Meer informatie: https://platformcb23.nl/actieteams/actieteams-afspraken/circulair-inkopen 
 
Dutch Green Building Council (DGBC) 
Sinds september 2019 maakt Sweco deel uit van de Adviesgroep Gebied van de Dutch Green 
Building Council. Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappe-
lijke organisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving in hoog tempo toekomstbestendig te 
maken. Wij doen dit vanuit de gedachte dat klimaatverandering sneller dan gedacht gaat en dat 
de urgentie tot het verduurzamen elke dag groter wordt. In september 2020 heeft Sweco deelge-
nomen aan de webinar Bio-based bouwen ‘Houtbouw in Nederland, van hype naar impact’. 
Meer informatie: https://www.dgbc.nl/ 
 
KEK, Klimaat Energie Koepel 
Young Sweco neemt deel aan de koepelorganisatie KEK, Klimaat Energie Koepel. De Klimaat en 
Energiekoepel (KEK) is een koepelorganisatie van jonge professionals en jongerenorganisaties 
die werken aan klimaat- en energievraagstukken. Sweco heeft het KEK-klimaatstatement onder-
tekend. 
Meer informatie: https://www.klimaatenergiekoepel.nl/over-kek 
 
Anders Reizen 
Sweco is aangesloten bij de coalitie Anders Reizen. Doelstelling is om in 2030 de helft minder 
CO2 uit te stoten via zakelijke reiskilometers t.o.v. 2016.  
Meer informatie: https://www.andersreizen.nu/ 
 
Samenwerking HAN en Sweco 
Sweco levert een part-time docent aan het HAN op het gebied van biobased economy. Een mooi 
initiatief om de praktijk het onderwijs in te krijgen en kennis vanuit de hogescholen richting 
Sweco. Een win-winsituatie. Er zijn al meerdere multidisciplinaire projecten op het gebied van bi-
obased economy opgezet. Bijvoorbeeld het biobased bushokje. Meer informatie: 
https://www.han.nl/artikelen/2020/12/samenwerking-tussen-de-han-en-het-bedrijfsleven-een-per-
fecte-combinatie/# 
 
Aanpak Duurzaam GWW 
Sweco is deelnemer en ondertekenaar van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0, waarvoor ver-
schillende collega’s zowel intern als extern trainingen en werksessies verzorgen. De Green Deal 
Duurzaam GWW 2.0 liep officieel af op 31 december 2020, maar is nu verlengd tot medio 2021.   
Meer informatie:  www.duurzaamgww.nl en https://www.sweco.nl/nieuws/nieuwsartikelen/sweco-
ondertekent-green-deal-voor-duurzame-wegen-spoor-en-waterwegen/ 
 
Bilts Energieberaad / Biltse EnergieNeutrale Gemeenschap (BENG) 
Sweco is deelnemer en ondertekenaar van het energieakkoord De Bilt. Doel van dit initiatief is 
dat de hele gemeente De Bilt in 2030 energieneutraal is.  
Meer informatie: http://www.beng2030.nl 
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Bouwcampus 
Sweco is partner van de Bouwcampus en ondersteunt daarmee de doelstellingen van De Bouw-
campus en draagt bij aan de ontwikkeling van de sector. 
Waar staat de Bouwcampus voor? De samenleving staat voor complexe opgaven. De bouwsec-
tor speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen van breed toepasbare oplossingen. Door kennis, 
kunde en ervaring te bundelen kunnen we tot echte doorbraken komen. Over muren en systeem-
grenzen heen. Om dat voor elkaar te krijgen, is een partij nodig die mensen met elkaar ver-
bindt en transities aanjaagt. Dat doet De Bouwcampus!  
Meer informatie: https://debouwcampus.nl/ 


